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Casio presenteert de eerste G-SHOCK GULFMASTER met  

quad-sensor 
Atmosferische druk-, temperatuur-, kompasrichting- en waterdieptesensoren voor gebruik op zee 

 
                                  GWN-Q1000 

 
BAZEL, 16 maart 2016 - Computer Co., Ltd. kondigt vandaag de GWN-Q1000 aan, de 
nieuwste aanwinst binnende lijn van de GULFMASTER-serie met oceaanhorloges en 
onderdeel van de G-SHOCK-lijn met schokbestendige horloges. De GWN-Q1000 is de eerste 
G-SHOCK die is uitgevoerd met quad-sensoren die de continue veranderende 
omstandigheden op zee in de gaten houden. Daardoor is het horloge uitermate geschikt voor 
de kustwacht en anderen die actief zijn op zee. 
 
De GULFMASTER GWN-Q1000 is een zeewaardig model met quad-sensoren die de 
omstandigheden op zee in de gaten houdt en zo de kustwacht ondersteunen en anderen die 
zich bezighouden met veiligheid en reddingsacties op zee. De atmosferische druksensor 
meldt plotselinge weersveranderingen, de temperatuursensor leest veranderingen in de lucht- 
en watertemperatuur, de kompasrichtingssensor detecteert wind- en getijdenrichting en de 
waterdieptesensor meet huidige diepte onder water. Dankzij deze sensoren kan de drager de 
veranderende omstandigheden op zee in realtime beoordelen, in situaties waarbij hij wellicht 
in een race  tegen de klok en de elementen is verwikkeld. 
 
Voor eenvoudig gebruik wordt informatie van de vijf sensoren (atmosferische druk, hoogte, 
temperatuur, kompasrichting en diepte), maar ook plotselinge atmosferische veranderingen 
en de getijdendisplay met informatie over eb en vloed, weergegeven op de inzetwijzerplaat bij 
de 5-uurpositie. Dankzij een dual-coil motor die een tegengestelde beweging maakt, kan 
informatie beter en duidelijker worden weergegeven. 
 
Het horloge is speciaal gemaakt voor gebruik op zee en heeft een kast van koolstofvezel voor 
superieure duurzaamheid. Voor de knopbehuizing is gebruik gemaakt van metalen pijpen 
voor hoge duurzaamheid en verbeterde waterbestendigheid. Daarnaast zijn de 
schokabsorberende achterkant en horlogeband gemaakt van zacht urethaan voor meer 
comfort om de pols.  
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Specificaties 
 

Functies Schokbestendig 
Waterbestendig 20 bar 

Radiofrequenties 
77.5 kHz (DCF77: Duitsland); 60 kHz (MSF: GB); 60 kHz (WWVB: 
VS); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japan) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japan); 
68.5 kHz (BPC: China) 

Ontvangst radiosignalen 
Automatische ontvangst tot 6 keer per dag (bij gebruik in China; tot 5 
keer per dag); handmatige ontvangst 

Waterdieptesensor 
Meetbereik: 0–50 m (164 ft.); meeteenheid: 0,1 m (0,5 ft.); auto 
geheugen: start datum/tijd, max. waterdiepte, tijd doorgebracht in het 
water  

Digitaal kompas 

Meetrichting en geeft het weer als een van de 16 punten met de 
tweede wijzer; meetbereik: 0° tot 359°; meeteenheid: 1°; 60 seconden 
continue meting; automatische horizontale compensatie bidirectionele 
kalibratie; magnetische declinatiecorrectie 

Barometer 

Meetbereik: 260 hPa tot 1.100 hPa (7,65 tot 32,45 inHg); 
meeteenheid: 1 hPa (0,05 inHg); atmosferische 
drukveranderingindicator (±10 hPa); grafische atmosferische 
druktendens; afgelopen 20 uur (10 keer, elke 2 uur) of afgelopen 5 
uur (10 keer, elk 1/2 uur) grafisch display; informatie over 
barometrische druktendens (wijzer geeft drukveranderingen aan) 

Hoogtemeter 

Meetbereik: -700 tot 10.000 m (-2.300 tot 32.800 ft.); meeteenheid: 1 
m (5 ft.); hoogtewijzigingindicator (±100 m/±1000 m); overige: 
instelling intervalmeting (elke 5 seconden / elke 2 minuten) * 1 seconde 

voor de eerste 3 minuten 
Thermometer Meetbereik: -10 tot 60°C (14 tot 140°F); meeteenheid: 0.1°C (0.2°F) 
Getijdedisplay Getijdeniveau voor specifieke datums en tijden 
Maanstanden Maanstand van de specifieke datum 

Wereldtijd 
48 steden (31 tijdzones; zomertijd aan/uit; switchen tussen 
thuisstad/wereldtijd) en UTC, automatisch schakelen tussen zomer- 
en wintertijd) en UTC 

Stopwatch 
1/100 seconden; meetcapaciteit: 24 uur; meetmodus: verstreken tijd, 
tussentijd, 1ste en 2de tijde 

Countdown-timer Meeteenheid: 1 seconde (maximum 60 minuten) 
Alarm 5 onafhankelijke alarmen; uursignaal 

Overige functies 

Handmatige geheugenfunctie (water diepte, hoogte, atmosferische 
druk, temperatuur, kompasrichting, tijd (tijdstempel); 
zonsop-/-ondergang; volledige auto-kalender; 12/24-uursformaat; 
batterij-indicator; knopwerking geluid aan/uit; volledige auto dubbel 
LED-licht met nagloeien:1,5/3,0 seconden; hand-concealment functie 
(handmatige, auto: 
waterdiepte-/barometer-/altimeter-/thermometerfunctie) 

Stroomvoorziening 
Tough Solar Power (hoge-capaciteit lichtenergie aangedreven 
systeem) 

Continue werking 
Ongeveer 23 maanden met de energiebesparende functie* AAN na 
volledig opladen 

*Display sluit af na een bepaalde periode op een donkere plaats 

Afmetingen 48.0×57.3×17.0mm 
Totaal gewicht Ongeveer 115g 
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Pers Contact 
Kult & Ace 
Nassaukade 155 
1058 LK AMSTERDAM 
Tel: +31(0)20 - 73 71 836 
Contactpersoon: Melanie Bosveld / Patricia Douma 
E-mail:  melanie@kultandace.com / patricia@kultandace.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


